Kære medlemmer,
”Covid-19”, ”samfundssind”, ”staycation” og jeg kan blive ved.
Alle er nye ord, som vi efterhånden har hørt mange gange
i 2020. ”Anno horribles” det forfærdelige år, er også brugt
om det forgangne år, og jeg er ikke i tvivl om, at for mange i
verden har det været et hårdt år.
På klubplan afslutter året med en nedlukning af vores skønne
klubhus og omgivelser præget af gråt i gråt mens vi drømmer
om hvid jul, seniorfrokoster eller foredrag i klubben.
Men der har også været lyspunkter. Rigtig mange har fået
øjnene op for de værdier og oplevelser, vi kan få i Danmark
ikke bare til lands men i allerhøjeste grad også til vands. Uanset vind og vejr så ligger der en oplevelse gemt bag den næste
pynt. Det ved alle gamle sejlere, og det ved en stor gruppe af
nye sejlere nu også.
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Det vil vi gentage til april. For nye medlemmer er det en god
måde at lære andre at kende og blive en del af ”vores klub”, så
jeg glæder mig til at se rigtig mange der.
Er du en ildsjæl så er der mange måder at bidrage på, vi har
vores ”jobbørs” på hjemmesiden og vi vil udarbejde en mere
specifik oversigt over hvor man kan bidrage til de enkelte aktiviteter eller klubben som helhed.
Brænder du for at blive instruktør, så er det også en mulighed.
Vi har stort set alle sejleraktiviteter i Nivå Bådelaug så der er
masser af muligheder for at være med. At se næste “generation” af unge og gamle sejlere blive dygtigere er en stor tilfredsstillelse.
Selv om vi næsten lige har afholdt generalforsamling, så er
der kun tre måneder til, vi afholder den næste. Der er valg
til bestyrelsen og enhver, der har lyst til at være med,
opfordres til at stille op. Hvis du er interesseret, er du
velkommen til at kontakte mig for at høre om, hvad
det går ud på. Du kan selvfølgelig også bare stille op
på dagen.

Jeg synes at det er skønt, at så mange nye sejlere er kommet
til. Nogle er med i én af de mange sejlklubber der findes,
andre har måske ”bare” en plads i havnen. Dem skal vi
række ud til og invitere med i det fællesskab vi har i Nivå
Bådelaug. ”Og hvorfor det?” vil nogen måske spørge. Det
er der mange grunde til. Det er altid sjovere, når vi er
flere sammen, der er en glæde ved at kunne give og
modtage råd og vejledning, dele sine historier og erfaringer og vi kan være med til skabe sikker sejlads
på havet. Alt sammen en del af, hvorfor vi er her
som Nivå Bådelaug.
Vi kom godt i gang efter forårets nedlukning
og der har været fuld aktivitet over hele linjen. Efter en udsættelse fik vi også gennemført vores generalforsamling i det tidlige
efterår. Vores ungdomsprojekt med surf-foil er også kommet
godt fra start. Vi kan tiltrække talentfulde sejlere fra hele
Sjælland, der kommer til Nivå for at træne med vores sejlere
og vi er i dialog med Dansk Sejlunion om hvorledes vi kan
sikre den rette trænerkapacitet. Vi er også i dialog med Fredensborg Kommunen om hvordan vi sikre den bedste løsning
med broer, trapper og kraner og hvordan vi kan slippe af med
”skibskirkegården”.

Tak til alle nye og gamle ildsjæle, I er med til at
skabe eventyrene i Nivå Bådelaug og der er heldigvis plads til både flere ildsjæle og eventyr.
Intet er så godt som nyt grej, og så er det jo
godt, at det snart er jul. Hvem ved, det kan
være ønskerne bliver opfyldt :-)
Genbrug er heller ikke så tosset, så jeg vil
tillade mig at genbruge mine ønsker fra
sidste år.
•
•
•
•

Efteråret og vinteren er også der, hvor vi forbereder os til næste
år. Materiel skal gennemgås, repareres og fornyes. Vores to
J/80’er trænger til en overhaling efter sidste vinter at have
været brugt til vintersejlads og hele sommeren til undervisning.
Vores dommerbåd Freja har fået et større serviceeftersyn og er
sejlklar igen. Det er planen at vi vil udskifte Freja med en båd,
der kan bruges til mere end blot dommerbåd og ligeledes skal vi
finde en ny skolebåd til afløsning for Samson. Det haster ikke,
og det er vigtigt at vi finder den rigtige båd. For alle med egen
båd, så er det jo også tiden hvor grejet gennemgås og suppleres.
Det er også nu, at de teoretiske færdigheder kan opfriskes eller
udbygges. Vores Y3 kursus er i gang. Vi startede med en ugentlig undervisningsaften i klubhuset men fremover bliver det i
det virtuelle rum indtil der åbnes op igen. Til februar starter
teoretisk duelighedsbevis og aktiviteter på vandet starter i
slutningen af april/begyndelsen af maj. Med alle forbehold for
smittesituationen.
Vi havde en rigtig effektiv og hyggelig klubdag i september hvor
nye og gamle medlemmer deltog med at løse en masse opgaver.

Et godt klubliv fordi det er forudsætningen for at vi kan
skabe eventyrlige oplevelser til lands og til vands.
Flere ildsjæle fordi I er med til at skabe rammerne for
eventyrerne. Husk vi kan aldrig blive for mange og det er
til gavn for Nivå Bådelaug.
Støtte til unge talenter fordi I kan være med til at løfte hele
Nivå Bådelaug.
(Og så et ekstra ønske om en effektiv vaccine til alle)

Når 2021 er blevet et par dage gammel så starter vi op igen.
Vi kan desværre ikke fastlægge datoerne endnu, men det vil
ske så snart det er muligt, og der er masser at se frem til.
Vi har Nytårskur, Seniorfrokost, foredrag, fredagshygge,
undervisning, generalforsamling, klubdag, standerhejsning og
meget mere.
Med disse ord ønsker jeg alle medlemmer og jeres familier,
venner og dem som I ellers kender en glædelig jul og et godt
nytår.
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